
 
 
 

 

 

Bydgoszcz, 2019-06-06 
 
 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy  ogłasza nabór  na stanowisko: 

Administrator w  Punkcie Obsługi Klienta w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy 

 

Wymiar etatu: 1 etat  

 

Stanowisko: 1 

Adres Urzędu:  

Okręgowy Urząd Miar 

ul. Królowej Jadwigi 25 

85-959 Bydgoszcz 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

− przyjmowanie i wydawanie przyrządów pomiarowych dostarczonych przez klientów oraz 
rejestracja wniosków o wykonanie czynności metrologicznych, 

− fakturowanie i sporządzanie sprawozdań, 
− prowadzenie telefonicznej i e-mailowej obsługi klientów (m.in. zapytania ofertowe), 
− obsługa firm spedycyjnych (przyjmowanie i przygotowywanie do wysyłki paczek  

z przyrządami pomiarowymi). 
 

Wymagania niezbędne 

− wykształcenie: wyższe (preferowane wyższe techniczne: mechaniczne, elektryczne, 
elektroniczne lub w zakresie nauk ścisłych: fizyka, informatyka, chemia, matematyka), 

− umiejętność obsługi komputera w zakresie korzystania z arkuszy kalkulacyjnych, 
edytorów tekstu oraz baz danych, 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

− życiorys i list motywacyjny; 
− oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji; 
− kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
− oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 
− oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
− oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
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Inne dokumenty i oświadczenia: 

− kopie świadectw pracy. 
 

Termin składania dokumentów: 

2019-06-26 

 
Miejsce składania dokumentów: 

Okręgowy Urząd Miar 

ul. Królowej Jadwigi 25 

85-959 Bydgoszcz 

 
Inne informacje: 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy wstępnej. 

Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata.  

Oferty   kandydatów   niezakwalifikowanych   do   zatrudnienia   są   niszczone  po   upływie  

3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. 

 
Dane osobowe- klauzula informacyjna 
 

Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach aplikacyjnych 

będą przetwarzane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Królowej 

Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz,  jako Administratora danych, w celu przeprowadzenia  

i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 138 i 305), konieczne do 

przeprowadzenia rekrutacji.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od  dnia nawiązania 

stosunku pracy z osobą wyłonioną  w drodze  naboru, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1889 i 2203 oraz  z 2018 r. 

poz. 106). 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowej. 

Bez wyraźnej zgody dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.   

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również   

w formie profilowania. 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych - Kamila Jakimiuk,tel.52 322 06 06. 


